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 برای پذیرش متقاضی زمدارک  موردنیا

 الف  (  مدارک عمومی 

 )  اصل برای تطبیق (  ملیتصویر کارت  -1

   )برای ادارات نامه اداری( ت  شرکت ها  برای اشخاص  حقوقیثبتصویر اساس  نامه یا  -2

 ) اصل برای تطبیق ( یا مجوز تغییرکاربری ازمراجع ذیلاحداث  ساختمان  مجوز یاتصویر پروانه  -3

 درشهر از شهرداری  -

 دهیاری  محل   یامجوز  بخشداری  ،در روستا از بنیاد مسکن انقالب  اسالمی   -

 های استاندر خارج  محدوده  از سازمان همیاری شهرداری  -

 متقاضیان   افزایش  قدرت  اصل یا تصویر آخرین  قبض  پرداخت شده درمورد -4

 )عنداللزوم(ملک   پ سمت راست  یا چ همسایه)یاانشعاب( تصویر قبض  برق -5

 

 ب (  مدارک اختصاصی  :  

 باغ  برنج،گندم ،جو آبیاریشامل  کشاروزیبرای تولیدمحصوالت  )سطحی یازیرزمینی(درمورد متقاضیان  پمپاژ  -1

مرکبات وسیاه ریشه،پرورش ماهی )غیرزینتی(: ارائه اصل وتصویرکامل باکروکی پروانه بهره برداری باذکرقدرت مجاز الکتروموتور 

  از شرکت آب منطقه ای مازندران یا واحدهای تابعه

و ....  ارائه  پروانه   ،آب مرغداری ودامداری هاآب صنعتی  ،شرب  آبمانند   غیرکشاورزی آب پمپاژدرمورد متقاضیان  -2

 یا واحدهای  تابعه   مازندرانب  منطقه ای آبهره برداری  آب  با ذکر  نوع مصرف  از شرکت  

درخواستی  شرکت  های  آب  و فاضالب  شهری و روستایی نیاز به  ارائه  مجوز  از شرکت آب   اردتبصره :  مو -

رسمی شرکت های یادشده پذیرش متقاضی امکان پذیر با دریافت درخواست ونامه "وصرفامنطقه ای  ندارند 

 .خواهدبود

)تخم گذار یا گوشتی،مرغ مادر وجوجه مرغ داری سالن های نظیر   مصار ف  غیر پمپاژ  کشاورزی  نایدرمورد متقاض -3

عسل نبور پرورش  ز،پرورش  ماهی  ،گلخانه ها ومزارع سرپوشیده تولیدقارچ ، اعم از سنتی وصنعتی دام داری ،(یک روزه 

)معاونت ازسازمان  جهاد  کشاورزی استان معتبر()پروانه بهره برداری یا مجوز وگواهی تاسیس تصویر ارائه پرورش  کرم ابریشم  ،

 یا واحد های  تابعه  شهرستانی   ،سازمان شیالت استانهای مربوطه(

ن و فلزات  دبهره  برداری  معاشرکت های  -شرکت های  تولیدی   صنایع ،کارخانجات و نظیر  درمورد  متقاضیان  صنعتی -4

گواهی  فعالیت ،کارت شناسایی  ،پروانه  یا جواز  تاسیس  ،موافقت  اصولی  پروانه بهره برداری ، شامل   معتبرمجوز  تصویرارائه 
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)درصنایع واحد های تابعه یازی استان سازمان جهاد کشاور،صنعت  و معدن استان یا واحد های  تابعه های صنعتی  از سازمان 

 روستایی(،

پروانه  گواهی  یا جواز  کسب  تولیدی  از تصویرداخل  شهری یا داخل  روستایی  ارائه    درمورد  کارگاه های تولیدی -5

 شورای اسالمی محل از ف  مربوطه  یا در روستاها صن

از تاسیس  معتبر،   دفاتر  خدمات مسافری  ارائه  مجوز   هارستوران ،نظیر  هتل  ها     یسمردرمورد  مصارف  صنعت  تو -6

 (  و جهان  گردی  اداره کل  ارشاد اسالمی  ) سازمان  ایران گردی

مانند ایستگاه های پمپاژ نفت  وایستگاه تقلیل فشارگاز با  واحد های صنعتی  متعلق به وزارت نفت وشرکت ملی گاز -7

 نفتی وشرکت گاز استان یا ادرات تابعه ارائه نامه از شرکت پخش فرآورده های

 شامل :صدورگواهی نامه  با ارائه مجوزهای معتبر و با  درمورد متقاضیان  خدمات  عمومی  -8

 الف (  واحدهای  آموزشی  

 عالی  اعم  از دولتی  و غیر دولتی  (آموزش دانشگاه ها  و موسسات  برای م  و تحقیقات  ) لووزارت  ع -

اعم ازدولتی وغیردولتی،کانون موسسات علمی  آموزشی  اعم از دولتی وغیر دولتی،وزارت  آموزش و پرورش  ) مدارس   -

 آن وحدیث اعم از دولتی وغیردولتی(های اموزشی قر

مانندنقاشی ،موسیقی ، معرق ومجسمه سازی و...اعم از  وزارت  فرهنگ و ارشاد  اسالمی  )  آموزشگاه  های  هنری -

 (  اعم ازدولتی وغیر دولتی  ی وغیردولتی ،آموزشگا های زبان دولت

 (اعم از دولتی وغیردولتیکامپیوتر،برق ،مکانیک و... مانند سازمان  فنی  و  حرفه ای ) آموزشگاه های  فنی  -

وحدیث  اه قرآن  گآموزشولقران انظیر دار دینیمراکز  آموزش  )برای    استان یاشهرستان  سازمان  تبلیغات  اسالمی -

   ( اعم از دولتی وغیردولتی

 ( باارائه مجوزمعتبرCNG)پمپ بنزین،گاز مایع،ب (  جایگاه های  سوخت  رسانی  

 )پمپ بنزین های دولتی یا غیردولتی( استانفرآورده های نفتی   پخششرکت پاالیش  و  -

 گاز و...(یا شرکت های گازمایع استان)مانند بوتان،ایران مایع  شرکت ملی  گاز -

 اعم ازدولتی یا غیردولتی  CNGبرای  جایگا های شرکت ملی گازرسانی استان -

 معتبر ارائه مجوز باج (   مراکز  فرهنگی  و دینی  

، مراکزمذهبی مانند مهدیه ها، اع  متبرکهقامام  زاده ها و ب،مساجد   )برایاداره کل اوقاف   استان  یا واحدهای  تابعه   -

  طمیه و...(دارالقرآن ها،فا

های ها  ، سالن  امنسایر مراکز فرهنگی  نظیر سیاستان یا سازمان تبلیغات اسالمی )برای ارشاد  واداره کل فرهنگ  -

 ها و...(مایش  کتابخانه ها  و موزه ن
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این تعرفه ارزش های دفاع مقدس می توانند  از وحفظ آثار تبصره: موزه ومراکزفرهنگی دفاع مقدس با ارائه نامه از بنیاد  -

 استفاده نمایند.

از سازمان  ورزش  و جوانان  ) تربیت بدنی  ( معتبر  ارائه مجوز با اعم  ازدولتی  و غیر دولتی    ورزشی(   مراکز د

  استان  یا واحد های  تابعه

 

 از: معتبر ارائه مجوز با(  مراکز  بهداشتی  و درمانی  دولتی  و غیر دولتی   ه

 وزارت بهداشت  و درمان  آموزش  پزشکی  -

 شگاه  علوم پزشکی  استان یا واحد های  تابعه شهرستان  دان -

 یگان  مربوطه   ندهیصرف  تقاضا  و معرفی نامه  فرمای پلیس ی  و پاسگاه ها تامنی  نظامی(  درمورد مراکز و

 زسپاه  پاسداران  شهرستان الزامی  است .تبصره :  درمورد پایگاه های  مقاومت  بسیچ  ارائه  معرفی نامه  ا -

 از: معتبر ارائه مجوز با(   درمورد مراکز پژوهشی  وتحقیقاتی  اعم از دولتی  و غیر دولتی  ز

 وزارت  علوم  -

 (حشرات  وآفات  ات،مبارزه باوزارت  جهاد  کشاورزی  ) مرکز تحقیقات  نبات  -

 ،مرکزتحقیقات آبزیان،مرکز تحقیقات دام واصالح نژاد(وزارت جهاد کشاورزی)مرکزتحقیقات برنج  -

 انیستیتو پاستور -

 تحقیقات زیست محیطی  و اکو لوژی  کزسازمان محیط  زیست  : مر -

 ازاداره کل مربوطه یاشهرستان ارائه نامه رسمی سازمان های دولتی وعمومی : با ادارات و ح(

  در مورد  انشعابات  تخفیفی  : -9

همسر و   -آزادگان  -جانبازان  برای  رایانه ایمعرفی  نامه  از سازمان ایثار گران  استان  یا شهرستان با ذکر  کد الف( 

 والدین شهدا -فرزندارن شهید  

 مدد جویان  بهزیستی   برایاستان یا شهرستان   معرفی نامه از سازمان  بهزیستی ب(

  امدادمد جویان  کمیته از کمیته  امداد امام  استان یا شهرستان برای   ج(معرفی نامه

 ی شهری وروستاییمساجد  و دارالقرآن  هامعرفی نامه از سازمان  اوقاف  و امورخیر یه  استان یا شهرستان برای د(


